
handbol
SaneS i 
eSplugueS 
volen la Segon 

El Sant Esteve 
Sesrovires rep 
avui l’Esplugues 
(21.30h) en un 
partit avançat de 
la tercera jornada 
de 1ª Estatal. Els 
sesrovirencs han 
jugat un partit 
i l’han guanyat, 
mentre que els 
espluguencs 
sumen una victòria 
i un empat. Els dos 
equips busquen el 
segon triomf.

eSport 
adaptat
elS JocS méS 
eSpecialS
Demà comencen 
els Jocs Special 
Olympics La Seu 
d’Urgell-Andorra 
la Vella. Uns jocs 
per a persones 
amb discapacitat 
intel•lectual. 
S’hi faran, fins 
diumenge, esports 
com atletisme, 
bàsquet, futbol 
sala, handbol, 
natació i tennis, 
entre d’altres. 

excurSioniSme
matagallS- 
granollerS
Diumenge se 
celebrarà la 29ª 
edició de la prova 
amb un traçat de 
40 quilòmetres. 
La caminada 
començarà al 
Coll de Sant 
Marçal i acabarà 
al local de la AE 
Granollers després 
de passar pel cim 
del Matagalls, 
el Collformic, el 
Pla de la Calma, 
la Roca Centella i 
Cànoves.

méS 
notícieS

▄   El Cadí la Seu i l’Snatt’s Sant 
Adrià es juguen avui (19.30h) a 
Santa Coloma de Queralt (Tar-
ragona) l’accés a la final de la 
Lliga Catalana Femenina de 
bàsquet. El guanyador del par-
tit s’enfrontarà a l’Spar CityLift 
Girona diumenge a Fontajau.  
Les últimes vuit finals les han 
disputat urgellenques i giro-
nines amb un balanç de 3 vic-

bàsquet ► LLIGA CAtALANA FeMeNINA

cadí i Snatt’s Sant adrià 
volen jugar la final

tòries per a les lleidatanes i 
5 per al conjunt de Fontajau. 
L’Snatt’s Sant Adrià, que per 
segona temporada juga a la 
màxima categoria bàsquet fe-
mení, vol colar-se a la prim-
era final de la seva història.  
L’Uni espera rival i buscarà el seu 
setè títol, que el permetria igua-
lar en el palmarès l’Universitari 
de Barcelona.

La Divisió d’Honor Catala-
na Femenina de Rugbi co-
mença aquest dissabte 

amb vuit equips. Continuen els 
set del curs passat i s’hi incorpora 
el Lleida-Quebrantahuesos, una 
fusió entre l’INEF lleidatà i l’equip 
aragonès de la localitat de Po-
mar de Cinca, a uns 40 minuts de 
Lleida. Les del Segrià van aconse-
guir l’ascens i han unit forces amb 
l’equip d’Osca que buscava una 
Lliga més competitiva.
L’altra novetat destacada és que 
els equips ja no juguen una fase 
prèvia. Ara es comença la DHCF 
directament i la fase regular es ju-
ga a doble volta. Els quatre millors 
equips disputaran els playoffs pel 
títol, a partit únic, a partir del mes 
de febrer i, com la passada tem-
porada, es podran seguir a través 
de La Xarxa. El sistema de compe-
tició també contempla que el ter-
cer classificat s’enfrontarà amb el 
segon i el quart amb l’equip que 
acabi primer la lliga.  
La primera jornada del calenda-
ri enfrontarà el nouvingut Lleida-
Quebrantahuesos amb la Sant-

rugbi ► diviSiÓ d’honor catalana Femenina

el rugbi femení atrau 
equips de fora de catalunya

boiana a les instal•lacions de l’INEF 
lleidatà. Serà dissabte a les 16 ho-
res. A la mateixa hora al Camp Mu-
nicipal de Can Vinader de Castell-
defels, s’estrenarà el CRUC rebent 
el Sant Cugat. Ja al vespre es juga-
rà el derbi barceloní entre el BUC 
i el Gòtics a la Foixarda. Per diu-
menge quedarà l’enfrontament 
entre el GEiEG gironí i el CN Poble 
Nou a Palau Sacosta.
La temporada passada el GEiEG 
va proclamar-se campió de lliga 
en derrotar amb autoritat el BUC 
en la final jugada al Torrent de 
Llops de Martorell, un partit que es 
va poder seguir per les televisions 
locals. Els dos equips es tornaran 
a trobar a finals d’octubre a Barce-
lona en la quarta jornada de Lliga.

Després d’aconseguir el títol, el 
GEiEG de Coral Vila va arribar a ju-
gar les fases d’ascens per tornar 
a l’elit, però l’equip castellà de El 
Salvador les va deixar fora de la fi-
nal. Aquesta va ser la primera de-
rrota de les grupistes en tota la 
temporada.
El conjunt gironí va comptar en les 
seves files amb la millor jugadora 
de la competició, la guixolenca Ju-
dith Vélez que enguany es recupe-
ra d’una lesió i no podrà jugar fins 
a finals d’any i Coral Vila com a mi-
llor entrenadora.
El creixement per la pràctica del 
rugbi en els darrers anys i el rècord 
d’inscripcions d’equips que ha ex-
perimentat enguany la Federa-
ció Catalana s’ha notat també en 
categoria femenina. A la Lliga de 
Sènior Femení, una per sota de la 
DHCF, s’hi han incorporat dos con-
junts més. Al grup A hi competirà 
el VPC Andorra, mentre que al B 
hi serà l’Shamrock mallorquí que 
compaginarà la lliga balear amb 
la catalana. Els partits com a local 
del Shamrock es jugaran al camp 
de la Foixarda.
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Equips d’Aragó, 
Andorra i 
Mallorca 
participen aquest 
any en lligues 
catalanes

WATERPOLO 
La Copa Catalunya femenina, al GEiEG
Les instal•lacions gironines acolliran dissabte les dues 
semifinals. El gran favorit, l’Astralpool Sabadell, s’enfrontarà al 
Mediterrani i en l’altra, a priori més igualada, La Sirena Mataró 
se les veurà amb el Sant Andreu. La final es jugarà diumenge al 
migdia també a la piscina gironina.

mOTOR 
Calafat, a tot gas
Aquest proper diumenge 7 d’octubre, el circuit de l’Ametlla de 
Mar, acull el Campionat Mediterrani de Velocitat que inclou el 
Campionat de Catalunya (Copa Honda i Rieju), el Campionat 
de Catalunya de Velocitat Clàssiques i la Copa Catalana de 
Promovelocitat.

la xarxa

▄ Lleida acull diumenge una 
de les proves amb més prestigi 
del món. El Down Town arriba a 
l’11ª edició i ho fa amb un impres-
sionant traçat que arrencarà a la 
Seu Vella, al costat del Castell del 
Rei, i finalitzarà a l’emblemàtic 
edifici del Montepio. Un recor-
regut explosiu que els millors rid-
ers completaran en menys de 2 
minuts, volant pels salts, escales 

CICLIsMe ► DH uRbà

arriba el down town  
ciutat de lleida

i peralts en un circuit urbà d’un 
quilòmetre i mig.
El Down Town Ciutat de Lleida 
forma part del calendari interna-
cional de DH i dona punts UCI als 
millors corredors. A més puntua 
per la Copa Catalana Down Ur-
ban. L’any passat, el brasiler Wal-
lace Miranda va ser el més ràpid i 
en categoria femenina es va im-
posar la gallega Rosi Martínez.
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